3.3.2021
מכרז פומבי מס' 1/2021
לאספקת מוצרי מזון ו /או מוצרי צריכה עבור עמותת פנאי העיר חדרה
מסמך הבהרות מס' 1

לידיעת המציעים ,המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה ליום א' 21.3.21 ,בשעה .12:00
ניתן להגיש שאלות הבהרה למכרז עד ליום א' 14.3.21 ,בשעה .12:00
על המציע לצרף להצעתו למכרז מסמך זה כשהוא חתום על ידו (חתימת בעל זכות במציע  +חותמת
המציע).

מס'
שאלה
.1

.2

השאלה

התשובה

מראה
מקום
במסמכי
המכרז
קניות
סל
פריטים  4ו 8הינם פריטים פריט  4מבוטל ראו
אשכול  2כפולים נבקש לבטל אחד מהם .פריט  8בלבד.
פריט  9שקיות  75/90נבקש  25יח' בחבילה.
לציין האם  +LDהאם מדובר
ב 25שקיות בחבילה.

.3

פריט  13אשפתון  20X50אין כן 20 50/70 ,יח'
בשוק מידות כאמור האם בגליל.LD ,
כוונתכם לגודל  20 50/70יח'
בגליל .LD

.4
.5

פריטים  7ו 22הינם פריטים
כפולים נבקש לבטל אחד מהם.
פריט  26נוזל כלים מגיע בד"כ
בנפח  1ליטר נבקש לתקן
בהתאם .או לחילופין נציע ל
 1.350אך נספק בפועל  1ליטר
ומחיר בהתאמה.

פריט  22מבוטל
ראו פריט .7
יש להציע ע" פ
המבוקש1.350 -
ליטר

.6

פריט  37נבקש לקבל תמונה אקונומיקה ספריי
 750סמ"ק
ודוגמא.

.7

פריטים  41ו 1אקונומיקה פריט  1מבוטל ראו
ריחנית הינם פריטים כפולים פריט  41בלבד.
נבקש לבטל אחד מהם.
פריטים  51ו 49הינם פריטים פריט  51מבוטל
ראו פריט 49
כפולים.
בלבד.
פריט  54כוס קרטון  800 oz8פריט  54מבוטל
יח' נבקש לבטל פריט זה .אין ראו פריט 18
בשוק  800יח' ובנוסף כפילות בלבד.

.8

.9

.10
.11

.12

.13

עם פריט .18
פריט  57נבקש לבטל עקב לא ברורה השאלה
כפילות עם פריט .8
פריט  71מבשם אוויר מגיע הפריט יתוקן ל-
באריזת  300סמ"ק נבקש לתקן  300סמ"ק.
בהתאם או להציע עבור 750
אך לספק בפועל  300סמ" ק
ומחיר בהתאמה.
פריט  73נבקש לבטל עקב פריט  73מבוטל
ראו פריט 24
כפילות עם פריט .24
בלבד.
מבשם
מאושר.
פריט  75מגיע בד"כ באריזת נטול גז יתוקן ל-
 400מ"ל נבקש לתקן בהתאם 400 .סמ"ק.

.14

פריט  80נבקש להוסיף "  400דלי מגבונים לחיטוי
 400יח'
יח' בדלי "

.15

פריט  106האם כוונתכם קיברלי או מוצר
ל"קימברלי" .אם כן מדובר דומה .ראו דוגמה.
בפריט כפול עם פריט 104
ונבקש לבטלו.

.16

.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

 110מתקן לסבון בנפח יתוקן ל 1-ליטר.
סמ"ק לא קיים בשוק.
לבטלו עקב זהות עם
 109או לשנות לנפח 1

פריט
650
נבקש
פריט
ליטר .
פריט  118האם כוונתכם לג'מבו יש להציע ג'מבו
טישו דו שכבתי או ג'מבו קרפ ? טישו וג' מבו קרפ
ע"פ יכולות המציע.
אנא ציינו זאת
בהצעה בהתאמה.
פריט  120נייר טואלט למתקן  320מטר.
סמארט .אם כן נבקש לקבל
אורך גליל.
פריט  123נ"ט קומפקט מגיע הבקשה נדחית.
בד"כ  36גלילים ולא  24נבקש
לשנות בהתאם.
פריט  124נייר כסף לא צויינו רדיד אלומיניום
מידות אורך+רוחב נבקש רוחב 30 :ס" מ
להוסיף ובנוסף נייר כסף מגיע אורך 7.5 :מטר.
דוגמאות
ראו
באריזות בודדות ולא זוגיות.
לאריזות זוגיות.
פריט  126האם לציין מחיר שישית מגבות נייר
לגליל  +לא צויין כמה מטר רוחב 20 :ס" מ
אורך 100 :מטר.
בגליל.
פריטים
נייר טואלט48 -
127+126+125+121+120
יח' נייר מגבת -
לא צויין מס' הגלילים לצורך שישייה.
הצעת המחיר.
פריט  129צץ רץ מגיע באריזת פריט  129מבוטל
 4000יח' נבקש לבטל פריט זה ראו פריט 130
בלבד.
עקב כפילות עם פריט .130
פריט  142סבון לשטיפת רצפות  1ליטר .פריט 142
 1350סמ"ק לא קיים ומגיע מבוטל ראו פריט
בד"כ באריזת  1ליטר נבקש אם  141בלבד.
כן לבטל פריט זה עקב כפילות
עם פריט .141
יוספו
פריט  144לא צויין נפח נוזל מקובל.
לפרקט מגיע  2ליטר נבקש המילים " 2ליטר".
להוסיף.
,140
פריטים  138עד  145הינם פריטים
פריטים לשטיפת רצפות הדומים 142,144,145
ראו
בד"כ .נבקש את שיקולכם לבטל מבוטלים
פריטים
חלק מהפריטים.

138,139,141,143
בלבד.
.27

יוספו
פריט  146סבון קצף מגיע בד"כ מקובל.
באריזת  6יח' בקרטון נבקש המילים " 6יח' ".
לתקן בהתאם.
פריט  149הינו פריט כפול פריט  149מבוטל
ראו פריט 27
לפריט  27נבקש לבטלו.
בלבד.
פריט  150סחבות חד פעמיות הבקשה נדחית 50
בדלי מגיעות באריזת  40נבקש יח' ראו דוגמא
לתקן בהתאם או להציע עבור
 50אולם לספק  40ומחיר
בהתאמה.
פריט  160פח שובך בנפח  30הבקשה נדחית .ראו
ליטר לא קיים נבקש לתקן ל  25דוגמה.
ליטר.

.31

יוספו
פריט  168לא צויינו מס' יחידות מקובל.
המילים " 25יח'"
נבקש להוסיף  25יח'.

.32

פריט  169הינו פריט כפול עם מדובר בפריטים
שונים  -צלחות
פריט .165
אובליות וצלחות
קטנות לסלט ראו
תמונות לדוגמה.

.33

פריט  173נבקש לקבל נפח של  1ליטר .ראו תמונה
לדוגמה.
קצף ניקוי  +תמונה.

.34

הפריט
פריט  174קש לשתייה מגיע מקובל,
באריזת  400יח' נבקש לתקן יתוקן ל 400-יח'.
בהתאם.

.28

.29

.30

.35

פריט  50כוס פלסטיק  300נפח 300 :סמ" ק
קוטר 95 :ס"מ.
סמ"ק נבקש לקבל דוגמא.

.36

פריטים  62עד  65כפפות ניטריל
מנתחים ללא טלק נבקש לציין
מאיזה סוג לטקס או ניטריל או
ויניל.

.37

פריט  130נייר תעשייתי  1200מניחים שהכוונה
האם כוונתכם לנייר תעשייה לפריט  ,132אם כן,
מדובר ב1200 -
טישו  1200ליטר.
מטר

הריני מאשר את האמור לעיל
שם המציע ___________________________ :
חתימה_____________________________ :
חותמת_____________________________ :

